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المستخمص

استيدف البحث في االساس التعرف عمى السمات االتصالية لمعاممين بالجياز االرشادي و تحديد مستوى تطبيق زراع الحنطة لمتوصيات
 وذلك من,الزراعية والتعرف عمى اولويات تطبيق الزراع لمتوصيات الزراعية الخاصة بمحاور محصول الحنطة في مديرية زراعة كركوك

 تمبية, الجيود االرشادية,خالل االستعانة باستمارة لجمع البيانات تضمن الجزء االول اربعة مقاييس لقياس السمات االتصالية (التعاون

 اما الجزء الثاني فقد تضمن مقياسا لمستوى تطبيق افراد العينة لمتوصيات,) حل المشكالت الزراعية الخاصة بالمحصول,حاجات الزراع

) شعبة7=(  تك ون مجتمع البحث من الشعب الزراعية التابعة لمديرية زراعة كركوك والبالغ عددىا,الزراعية الخاصة بمحصول الحنطة

,) شعبة زراعة بيشير, شعبة زراعة قره ىنجير,) شعب ىي (شعبة زراعة كركوك9( ) وبواقع%7>(  أخذت عينة عشوائية بنسبة,زراعية

ً>) زارعا98( ) من الزراع الموزعين عمى الشعب الزراعية المذكورة انفاً والبالغ عددىم%7>( أخذت عينة عشوائية تناسبية طبقية وبنسبة

) بين جميع المتغيرات التي1017(  توصمت نتائج البحث الى وجود عالقة ارتباطية معنوية عمى مستوى احتمال,) زارعا7;1( وبواقع

 فضال عمى ان زراع محصول الحنطة بحاجة الى زيادة معارفيم ومياراتيم في محور تحضير االرض وطريقة الزراعة,تضمنيا البحث
 وتوصل البحث الى ضرورة االىتمام بمحصول الحنطة كونو من المحاصيل االستراتيجية وذلك بالتعاون مع0لحصوليم عمى المرتبة االخيرة

0الجيات البحثية وتوثيق العالقة بينيم وبين الجيات ذات العالقة

 التوصيات الزراعية, العاممين باإلرشاد,كممات مفتاحية@ السمات االتصالية
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Al-Salhi
COMMUNICATION ACTIVITIES OF EXTENSION WORKRES AND THEIR RELATION WITH
THE APPLICATION OF WHEAT GROWERS TO AGRICULTURE RECOMMENDATIONS IN
THE PROVINCE OF KIRKUK
A. T. H. Al-Salhi
Ass.Lecturer
Univ of Baghdad- College of Agric – Dept. Extension and transfer of agricultural techniques
ABSTRACT
The relation between communication activities of extension agents and the applications of wheat
growers to the wheat agricultural recommendations in Kirkuk, The main goal of this study was to
determine it communications activities of extension agents correlated with the applications of wheat
growers to wheat agricultural recommendations in the province of Kirkuk, Questionnaire was
designed with to parts to achieve this study, The first part had (24) items related to communication
activities (divided to four groups) and the second parts had eight item related to wheat agricultural
recommendations stratified sample was used to drown the sample for 17 agriculture divisions in
Kirkuk, The final sample had 150 growers from there divisions (18% of total 832), The result showed
significant positive correlation (on 0.01 probability) between all communication activities and
applications of wheat agricultural recommendations , in addition farmers need to improve their
knowledge and skills in the area of soil management and agriculture method, All farmers need
increase and give the attention and help them to build good relation whit research centers and
authorities in the agriculture offices in order increase the production of wheat which is one of the best
strategic crop.
KeyWord:communicationactivities,Extensionworkers,agricu ltur al r ec ommendations
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التعميمية عن التقنيات الجديدة ( )11لذا فان غالبية الدول

المقدمة

اخذت باإلرشاد الزراعي كمؤسسة تغيير ليا حيويتيا واىميتيا

تعد التنمية الزراعية احد القطاعات الرئيسة لمتنمية

في االسراع بمعدالت التنمية الزراعية ( ,)11اذ يعتمد تحقيق

االقتصادية ,التي تسعى الكثير من الدول متمثمة بو ازرات

الزراعة وبكافة ىيئاتيا ومشاريعيا المختمفة بكل الجيود

التغيير الذي يستيدفو االرشاد الزراعي في ذلك عمى العممية

لتسريع عجمة ىذه التنمية ( ,)3وقد شيد نياية القرن الماضي

االتصالية االرشادية المخططة والتي تعد جوىر العمل

االرشادي وبدورىا ترتكز عمى كفاءة اداء العاممين بالجياز

التوجو نحو التنمية الزراعية لكثير من الدول لتصبح اكثر

االرشادي والمعتمدة عمى االداء الصحيح والناجح والذي من

قدرة عمى التالؤم والتنافس الذي تشيده المنطقة والسيما ازمة

خاللو يستطيع المرشد الزراعي ايصال الخبرات واالفكار

الغذاء التي تفاقمت في المرحمة الماضية ( ,)11فاصبح

المستحدثة الى سكان الريف وبصورة تحفزىم لألخذ واالستفادة

القطاع الزراعي في دول العالم والسيما البمدان النامية امام

منيا في اداء اعماليم اليومية ( .)7ولكي يحقق االرشاد

مواجية تحديات تقمل من قدرتو عمى تأمين متطمبات الغذاء

الزراعي اىدافو البد من ان يطور وينمي امكانياتو والسيما

( , )16وعميو اشارت اغمب التجارب الى ان معظم الدول

الموارد البشرية والمتمثمة بالعاممين بالجياز االرشادي()15

التي واجيت مشاكميا وحصمت عمى تقدم في اقتصادىا تحقق

ليا ذلك نتيجة التطور الذي واكب زراعتيا ( ,)20وان القفزات

,اذ يعتمد نجاح العمل االرشادي عمى كفاءة وخبرة العاممين

التي حققتيا تمك الدول في ميدان زراعتيا في العقود االخيرة

عمى اختالف مستوياتيم ( ,)11فضال عن تمتعيم بعدد من

دور اساسيا في تحقيق التغيرات المطموبة
السمات التي تؤدي ا

من القرن الماضي جاء نتيجة نشر تقنيات زراعية عالية
االنتاجية (,)11

( .)11وعمى وفق ذلك ......فان تحديد تمك السمات

وليذا اصبحت تنمية القطاع الزراعي

وتحديث اساليبو االنتاجية ليس ىدفا تسعى اليو الدول النامية

وعالقتيا بتطبيق الزراع لمتوصيات اصبح موضوع اىتمام

فحسب بل يعد ضرورة ممحو لقيام ونجاح التنمية الزراعية

الكثير من الباحثين النيا تميز بين المرشد الناجح عن المرشد

عامة ( .)5إن الزراعة الحديثة تتطمب

تقنيات

االقل نجاحا .وبناء عمى ما تقدم  ......وألىمية العاممين

تكيف

بالجياز االرشادي في ايصال التقنيات الزراعية الجديدة

المعرفة العممية في الزراعة وىي بذلك تعد الوسيمة الوحيدة

لحل المشاكل الزراعية ,التي تعاني منيا الكثير من المناطق

بصفتيم حمقة الوصل بين المحطات البحثية والزراع جاء ىذا

الريفية التي مازالت العمميات الزراعية تتم فييا بطرائق

البحث ليحاول االجابة عمى التساؤالت االتية .:

.1ما السمات االتصالية لمعاممين بالجياز االرشادي في

تقميدية ( .)22إن التحول من االسموب التقميدي الى االسموب

مديرية زراعة كركوك ؟

العممي يعد مشكمة تواجو القطاع الزراعي ( ,)18وعمى الرغم

.1مامستوى تطبيق زراع الحنطة لمتوصيالت الزراعية

من وجود االثار االيجابية ليذا التقدم العممي في النشاط

الخاصة بمحصول الحنطة؟

الزراعي( )21والنجاحات المحدودة التي حققتيا بعض

.3ما اولويات تطبيق زراع الحنطة لمتوصيات الزراعية

المشاريع في نشر التقنيات الزراعية في بعض المواقع (,)9

بمحاور زراعة المحصول؟

اال انيا لم تحقق نتائج متقدمة مثل الروافد االخرى لوجود

.4ما العالقة االرتباطية بين السمات االتصالية لمعاممين

الفوارق بين نتائج البحوث الزراعية ومحطاتيا وبين تطبيقيا

بالجياز االرشادي ومستوى تطبيق زراع الحنطة لمتوصيات

في مواقع االنتاج عند الزراع( .)21إن الفجوة بين مستوى
المعرفة الحالية بالتقنيات وبين ما مستخدم في المزارع الجديدة

الزراعية؟

ليس من السيل تقميصيا ,لوجود الكثير من المعوقات التي

اىداف البحث

تعترض انتشار وتطبيق ىذه البحوث وتوجيييا الى سموك

-1التعرف عمى السمات االتصالية لمعاممين بالجياز

يقع عمى عاتق االرشاد الزراعي بصفتو احد ىيئات و ازرة

 -1تحديد مستوى تطبيق زراع الحنطة لمتوصيات الزراعية

الزراعة المسؤول عن تزويد الزراع بالمعمومات والخدمات

المتعمقة بالمحصول.

االرشادي في مديرية زراعة كركوك.

منتج يؤدي الى الرضا االجتماعي واالقتصادي ( ,)14وىذا
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 -3التعرف عمى اولويات تطبيق الزراع بالتوصيات الزراعية

موزعددة عمددى االقضددية والن دواحي ومركددز مدينددة كركددوك والتددي

الخاصة بمحاور محصول الحنطة.

تقوم بتقديم الخدمات الزراعية واالرشدادية لمدزراع والعداممين فدي

-4تحديد العالقة االرتباطية بين مستوى تطبيق الزراع

زراعة الحنطة ضمن مناطق عمميم ,فضال عدن تركدز أعدداد

لمتوصيات الزراعية الخاصة بالمحصول و السمات االتصالية

كبيرة من زراع الحنطة.

لمعاممين بالجياز االرشادي.

 -9مجتمع وعينة البحث

تؤدي الزراعة دو ار ميما في تحقيق ىدف التنمية االقتصادية

زراع
تضمن مجتمع البحث ( )19559زارعا يمثمون جميع ّ

اىمية البحث

أ -مجتمع البحث

لعدد من البمدان النامية ,اذ تتولد نسبة كبيرة من الدخل

محصول الحنطة في الشعب الزراعية التابعة لمديرية زراعة

القومي عن طريق االنشطة الزراعية ,فتطوير الزراعة تعد

كركوك وكما في (جدول .)1

ضرورة تحتميا الظروف الطبيعية االقتصادية لمبالد مما

جدول  07اعداد الزراع والمساحة المزروعة في الشعب

يتطمب دراسة ىذا الدور وتطويره وذلك من خالل الدور

الزراعية لمديرية زراعة كركوك

االتصالي ,وبذلك تتضح اىميتو من خالل العاممين بالجياز

الشعب

االرشادي في عممية التغيير والذي ينتج من خاللو تطبيق

الزراعية

مصدر
الزراع لمتوصيات العممية الحديثة  ,فضال عن كونيم
اً

تازة

لمعمومات الزراع.

عدد الزراع
>;1

المساحة

المزروعة(دونم)
;<>;9

داقوق

98=1

>::89

 -1امتالك العاممين بالجياز االرشادي السمات االتصالية

كركوك

<<9

>8777

 -1انخفاض مستوى تطبيق زراع الحنطة لمتوصيات الزراعية

الحويجة

:1?:

زراع
 -3ال توجد عالقة ارتباط معنوية بين مستوى تطبيق ّ

الزاب

9981

7:778

=7;9

:8=97

الفرضيات البحثية

ليالن

التي تمكنيم من اداء دورىم االتصالي بشكل جيد.

الرياض

الخاصة بالمحصول.

العباسي

محصول الحنطة لمتوصيات الزراعية الخاصة بالمحصول

=>8

7:898

9<;1

>??<1

=>?8

:1>;9

التون كوبري

7811

771>=1

;1;89

وكل من( التعاون ,حل المشكالت الزراعية ,الجيود االرشادية

الدبس

المواد والطرائق

سركران

7711

يايجي

>=1

971>7

المنيج الوصدفي ,اذ يعدد المدنيج الوصدفي احدد اشدكال التحميدل

قره ىنجير

8>8

>7;79

بشير

7>:

طري ددق جم ددع البيان ددات والمعموم ددات ع ددن تم ددك الظ دداىرة وتحدي ددد

شوان

لمعاممين بالجياز االرشادي ,تمبية حاجات الزراع).
 -7منيج البحث

الممتقى

يع ددد ى ددذا البح ددث م ددن البح ددوث التشخيص ددية الت ددي تق ددع ض ددمن

;=1

;8=::
?7>;1
>7;<:

والتفسير العممي المدنظم لوصدف ظداىرة او مشدكمة محدددة عدن

الرشاد

=?>8

?=><1

الوضددع الحددالي ليددا ,ومددن ثددم وصددفيا وصددفا دقيقددا ( ,)13اذ

المجموع

>;;?8

=:8?;:

7:81

9:<81

تتمثد ددل ىد ددذه الظد دداىرة بالسد ددمات االتصد ددالية لمعد دداممين بالجيد دداز

ب@ -عينة البحث

الخاصة بمحصول الحنطة في محافظة كركوك.

لمديرية زراعة كركوك وبنسبة  %18وبواقع  3شعب زراعية

االرشد د ددادي وعالقتيد د ددا بتطبيد د ددق الد د ددزراع لمتوصد د دديات الزراعيد د ددة

 -1تم اختيار عينة عشوائية من الشعب الزراعية التابعة

 -8منطقةةة أج ةراء البحةةث @اختيددرت محافظددة كركددوك ألج دراء

ىي (شعبة زراعة كركوك ,شعبة زراعة قره ىنجير ,شعبة

البحد ددث الحد ددالي ,اذ تضد ددم مديريد ددة ز ارعد ددة كركد ددوك  17شد ددعبة
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زراعة بشير) وتم استثناء اكثر من نصف الشعب الزراعية

فقرة .أما القسم الثاني من االستمارة  ,فقد احتوى مقياس ًا

 -1اختيرت عينة عشوائية طبقية تناسبية من الزراع التابعين

الزراعية (المتغير التابع) وتضمن ثمان عمميات زراعية ىي :

لتحديد مستوى تطبيق زراع محصول الحنطة لمتوصيات

نتيجة العمميات العسكرية فييا.

(تحضير األرض وموعد الزراعة وطريقة الزراعة ومعدل

لمشعب الزراعية في مديرية زراعة كركوك والبالغ عددىم

البذار والتسميد والمكافحة والري وموعد الحصاد وطريقتو),

 831وبنسبة  %18وبواقع  151زارعا موزعين عمى الشعب

اذ تم اعطاء الزراع درجة لكل فقرة في حالة االجابة

الزراعية ,والمبينة إعدادىم في (جدول .)1

الصحيحة وفي حالة االجابة الخاطئة يعطى ,1وبعد الحصول

جدول  08توزيع عينة الزراع عمى الشعب المشمولة بالبحث
الشعبة الزراعية

عدد الزراع

عدد إفراد العينة

كركوك

<<9

<<

قره ىنجير

8>8

;7

المجموع

>98

7;1

بشير

7>:

عمى البيانات بوبت ىذه الدرجات الى ثالثة مستويات ىي
(منخفضة ,متوسطة ,مرتفعة) واحتسب عدد المبحوثين
والنسب المئوية ومعدل التطبيق لكل مستوى.

الصدق والثبات

99

يعد صدق المقياس من اىم مظاىر المقياس الجيد ويعني

قدرتو عمى قياس ما وضع من اجمو ( ,)8وألجل التحقق من

متغيرات البحث

صدق االستبانة قام الباحث بعرضيا عمى عدد من

المتغيرات المستقمة

المتخصصين في مجال االرشاد الزراعي والمحاصيل الحقمية

تمثمت بالسمات االتصالية لمعاممين بالجياز االرشادي في

لمتعرف عمى آرائيم ومالحظاتيم المتعمقة بنوع وسالمة

مديرية زراعة كركوك ,وتضمنت (التعاون وحل المشكالت

وصياغة االسئمة ومدى مالءمتيا لممبحوثين ,وبعد االخذ

الزراعية الجيود اإلرشادية وتمبية الحاجات)

بمالحظاتيم اجريت بعض التعديالت عمى االسئمة وبذلك تم

المتغير التابع

قياس الصدق الظاىري وصدق المحتوى لالستبيان الذي يعد

تمثل بمستوى تطبيق زراع الحنطة في مديرية زراعة كركوك

احد وسائل التعرف عمى صدق اداة البحث ومدى تمثيل

لمتوصيات الزراعية وتضمنت (تحضير األرض ,موعد

مكونات المقياس لنواحي الجوانب المقاسو ( .)1اجري اختبار

الزراعة ,طريقة الزراعة ,معدل البذار ,التسميد ,المكافحة

اولي( )Pre- Testعمى عينة مكونة من  11زارعاً (استبعدت

,الري وموعد الحصاد وطريقتو).

من عينة البحث) ولتحديد ثبات مقياس السمات االتصالية

اعداد استبانة البحث

استخدمت طريقة الفا كرونباخ ليذه المقاييس (1.81 , 1.85

لغرض تحقيق ىدف البحث صممت استمارة استبانة كأداة

 ) 1.77 , 1.75,لكل من الجيود االرشادية و تمبية حاجات

لجمع البيانات ذات الصمة بتحقيق أىداف البحث  ,إذ تعد

الزراع ,وحل المشكالت ,والتعاون عمى التوالي .جمعت

االستبانو أداة مالئمة لمحصول عمى المعمومات والبيانات

البيانات خالل شيري تشرين االول وتشرين الثاني من عام

والحقائق المرتبطة بواقع معين ,وتقدم عمى شكل مجموعة من

 1114عن طريق المقابمة الشخصية والتي تعرف بأنيا إحدى

األسئمة يطمب من المبحوثين اإلجابة عمييا ( ,)6ومن اجل

الطرق الفردية في التعميم اإلرشادي ,إذ تعد طريقة لجمع

الحصول عمى البيانات الالزمة حول متغيرات البحث تكونت

المعمومات بشكل مباشر من اآلخرين عن طريق االتصال

االستمارة من جزئين وكاالتي-:

الشخصي ,وتستخدم في الغالب وسيمة مكممة لجمع البيانات

احتوى الجزء األول منيا عمى اربعة مقاييس لمسمات

(.)17

االتصالية (المتغيرات المستقمة) تضمن كل منيا  6فقرات,

الوسائل اإلحصائية المستخدمة@

وبمجموع  14فقرة لجميع المقاييس ,ووضع مقياس ثالثي

بعد أجراء عممية تجميع البيانات وتفريغيا وتبويبيا ,تم تحميل

متدرج يتكون من ( قميمة ,متوسطة ,كثيرة) ,لقياس مدى توفر

تمك البيانات باستعمال التحميل اليدوي

تمك السمات لدى العاممين بالجياز االرشادي وقد خصصت

وبرنامج التحميل

اإلحصائي( )SPSSواستخدمت الوسائل اإلحصائية ,التكرار,

قيم ليذا المقياس وكاالتي ( )1,1,3وعمى التوالي امام كل
354

انصبنحي

يجهت انؼهىو انشراػيت انؼزاقيت – 2016/ 357-351 :)1(47
النسبة المئوية ,المتوسط الحسابي ( ,)1االنحراف المعياري

اىتمام العاممين بالجياز االرشادي ألىمية العالقات التعاونيدة

( ,)4معامل االرتباط البسيط ( ,)13( )Pearsonاختبار t-

بينيم وبين الجيات األخرى ذات العالقة.

 ,)19( testمعادلة الفا كرونباخ (.)11

اليدف الثاني@ تحديد مستوى تطبيق الزراع لمتوصيات

اليةةدف االول@ -التعةةرف عمةةى اراء المبحةةوثين عمةةى السةةمات

اظيرت نت ائج البحث ان اعمى قيمة رقمية لمستوى تطبيق

الزراعية الخاصة بمحصول الحنطة0

النتائج والمناقشة

زراع محصول الحنطة لمتوصيات الزراعية بمغت  17درجة

االتصالية لمعاممين بالجياز االرشادي.

وادنى قيمة رقمية ىي  6درجة عمى مقياس مستوى تطبيق

أظي د د ددرت نت د د ددائج البح د د ددث ,أن إجاب د د ددات المبح د د ددوثين لمس د د ددمات

بمغت درجاتو بين ( )11-1درجة وبمتوسط مقداره ()11.48

االتصالية والبالغ عددىا  4سمات ,حصمت عمى وسدط مدرجح

درجة وبانحراف معياري مقداره ( )1.31درجة ,وقد تم توزيع

يق د د ددع ب د د ددين ( )111-1.11درج د د ددة  ,ووزن مئ د د ددوي يق د د ددع ب د د ددين

المبحوثين عمى وفق درجات تطبيقيم الى ثالثة مستويات

( )%71.66 -68.88درجد ددة وأن الوسد ددط المد ددرجح لد دددرجات

(منخفض ,متوسط ,مرتفع) وكما في (جدول .)4

موافقددة المبحددوثين عمددى أي مددن السددمات االتصددالية ىددو أعمددى

من درجة الوسط الفرضي البالغة  1درجدة  ,وكمدا موضدح فدي

جدول 0:توزيع المبحوثين وفقاً لمستوى تطبيقيم لمتوصيات

(جدول .)3

الزراعية الخاصة بمحصول الحنطة.

جدول  09توزيع المبحوثين وفقاً ألرائيم عمى السمات

يستىي
انتطبيق

االتصالية لمعاممين بالجياز االرشادي.

تسهسم
حسب
االستًبرة
3
4
2
1

تسهسم
حسب
االهًيت
1
2
3
4

انسًبث االتصبنيت
انجهىد االرشبديت
تهبيت انحبجبث
حم انًشكالث
انتؼبوٌ

يتىسظ
االوسبط
انًزجحت
2112
2109
2108
2102

درجبث
يستىي
انتطبيق

يُخف
ض
يتىسظ 13 – 10
يزتفغ 17 – 14
انًجًىع
9–6

يتىسظ
انىسٌ
انًئىي
70166
69166
69149
68188

انؼذد

%

يتىسظ
يستىي
انتطبيق

20

13

8150

78
52
150

52
35
100

11191
14188

انًالحظبث
SD=2.3
1
X=12.48
N=150

يتضح من الجدول اعاله ,ان اكثر من نصف المبحوثين كان

مستوى تطبيقيم لمتوصيات الزراعية الخاصة بمحصول

يتبددين مددن الجدددول اعدداله ,أن جميددع السددمات االتصددالية التددي

الحنطة يقع ضمن الفئة المتوسطة وبنسبة ( )%51وبمتوسط

يمتمكيددا العدداممين بالجيدداز االرشددادي جدداءت أعمددى مددن الوسددط

مقداره (, )11.91اي ان مستوى تطبيق المبحوثين لمتوصيات

الفرض ددي ,وعمد ددى ال ددرغم مد ددن ذلد ددك ج دداءت الجيد ددود االرشد ددادية

الزراعية يوصف بالمتوسط الذي يميل لالرتفاع ,وقد يعود

بالمرتبد ددة األولد ددى مد ددن حيد ددث األىميد ددة وموافقد ددة المبحد ددوثين ,إذ

السبب في ذلك الى زيادة اىتمام العاممين بالجياز االرشادي

حققددت وسددطاً مرجح داً قدددره ( )1.11درجددة ,وبددوزن مئددوي قدددره

بنقل اخر التوصيات الزراعية الخاصة بمحصول الحنطة,

( )%71.66درجة ,وىو أعمى من األوساط المرجحة لمسمات

فضال عن تمسك المبحوثين بالبحث عن كل ما ىو جديد

االخد ددرى ,وقد ددد يعد ددزى السد ددبب فد ددي ذلد ددك إلد ددى كد ددون العد دداممين

في زراعة محصول الحنطة.

بالجياز اإلرشدادي يرغبدون فدي البحدث عدن حمدول تالئدم الواقدع

اليدف الثالث

الح ددالي لممجتم ددع الريف ددي وم ددا يح دددث في ددو م ددن تغيد درات نتيج ددة

التعرف عمى اولويات تطبيق الزراع الخاصة بمحاور زراعة

لمظروف التي مر بيا قطرنا في المرحمدة األخيدرة ,فضدال عدن

محصول الحنطة@

معرفة والمام مدراء اإلرشاد الزراعي بمشداكل العمدل اإلرشدادي

تم تحديد اولويات تطبيق زراع محصول الحنطة لمحاور

عم ددى ارض الواق ددع نتيج ددة خبد درتيم األكاديمي ددة والميداني ددة ,ف ددي

التوصيات الزراعية والبالغ عددىا ثمانية محاور وذلك من

حين جاء التعاون بالمرتبة األخيرة في مستوى األىمية وموافقدة

خالل النسب المئوية لممطبقين لك لمحور وكما في (جدول

المبح د ددوثين ,إذ حق د ددق وس د ددطاً مرجحد د داً ق د دددره ( )1.11درج د ددة,

.)5

وبدوزن مئددوي قدددره ( )%68.88درجددة ,وىدو اقددل مددن األوسدداط
المرجحة لممحاور األخرى ,وقدد يعدود السدبب فدي ذلدك الدى قمدة
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يستنتج من الجدول اعاله ,ان اعمى مستوى تطبيق جاء عند

جدول; 0اولويات تطبيق الزراع لمتوصيات الزراعية الخاصة

الجيود االرشادية اذا بمغ ( )11.81درجة ,في حين جاء

بمحاور زراعة محصول الحنطة
انتسهسم
حسب
االهًيت
1

انؼذد

انًحىر

انُسبت انًئىيت
نهًطبقيٍ

ولمعرفة فيما اذا كانت ىناك عالقة ارتباطية بين مستوى زراع
الحنطة والسمات االتصالية ,استخدم معامل االرتباط البسيط

يىػذ انحصبد
وطزيقته
90166
136
يىػذ انشراػت
89133
134
انتسًيذ
84
126
انًكبفحت
80
120
يؼذل انبذار
77133
116
انزي
76
114
تحضيز االرض
26166
40
طزيقت انشراػت
من الجدول اعاله ,ان محور موعود الحصاد وطريقتو
150

2
3
4
5
6
7
8
يتضح

التعاون كأدنى مستوى تطبيق اذ بمغ ( )11.37درجة,

100

( )PEARSONلكل سمو من السمات االتصالية ,اذ بمغ
( )1.79وعمى مستوى  1.11لسمة التعاون وىذا يدل عمى

وجود عالقة موجبة بين المتغيرين .في حين بمغ معامل
االرتباط البسيط ( )PEARSONلسمو حل المشكالت
الزراعية المتعمقة بمحصول الحنطة ( )1.41وعمى مستوى

معنوية  1.11وىذا يدل عمى وجود عالقة موجبة بين
المتغيرين .بينما بمغ معامل االرتباط البسيط ()PEARSON

جاء بالمرتبة االولى من حيث مستوى االىمية وتطبيق الزراع

لسمو الجيود االرشادية

( )1.61وعمى مستوى معنوية

لمتوصيات الزراعية اذا حصل عمى نسبة مئوية قدرىا

 1.11لذلك ترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديمة.اما

بالتوصيات الزراعية الخاصة بالموعد المحدد واالليو

عمى مستوى معنوية  1.11وىذا يدل عمى وجود عالقة

( ,)%111ويعود السبب في ذلك عمى عمم كافو المبحوثين

سمو تمبية الحاجات فقد بمغ معامل االرتباط البسيط ()1.65

المستخدمة.في حين جاءت بالمرتبة االخيرة من حيث مستوى

موجبة بين المتغيرين .نستنتج مما سبق بان السمات

االىمية وتطبيق الزراع لمتوصيات الزراعية محور طريقة

االتصالية لمعاممين بالجياز االرشادي في مديرية زراعة

الزراعة اذا حصمت عمى نسبة قدرىا ( ,)%16.66وقد يعزى

كركوك تشكل حالة تفاعل ,اذ يرتبط كل منيا بمستوى تطبيق

السبب في ذلك كون غالبية المبحوثين يستخدمون طريقة النثر

زراعة الحنطة لمتوصيات الزراعية ,وان مستوى تطبيق زراع

في الزراعة وقمة منيم يستخدمون طريقة البذار االلية.

محصول الحنطة كان متوسطا ,كما ان زراع محصول

اليدف الرابع@ تحديد العالقة االرتباطية بين مستوى تطبيق

الحنطة بحاجة الى زيادة معارفيم ومياراتيم في محور

لمعاممين بالجياز االرشادي0

االخيرة ,وتواصال مع ما خمص إليو البحث الحالي من

زراع الحنطة لمتوصيات الزراعية والسمات االتصالية

تحضير االرض وطريقة الزراعة لحصوليم عمى المرتبة

اظيرت نتائج البحث وجود عالقة ارتباطيو معنوية بين جميع

استنتاجات ومن اجل تحسين مستوى تطبيق الزراع لمتوصيات

متغيرات البحث ومستوى التطبيق وعمى مستوى معنوية

الزراعية يوصي الباحث بضرورة االىتمام بمحصول الحنطة

( )1.11وكما موضح في (جدول .)6

كونو من المحاصيل االستراتيجية وذلك بالتعاون مع الجيات

جدول رقم < 0العالقة االرتباطية بين تطبيق الزراع

البحثية وتوثيق العالقة بينيم وبين الجيات ذات العالقة,

لمتوصيات الزراعية الخاصة بالمحصول و السمات

واالستمرار بدعم البرامج التدريبة لتنمية وتطوير معارف

االتصالية لمعاممين بالجياز االرشادي.

وميارات مزارعي الحنطة وذلك من خالل تكثيف االنشطة

انسًبث
االتصبنيت

يؼذل
يستىي
انتطبيق

يؼبيم
االرتببط

T
انًحسىبت

T
انجذونيت

انتؼبوٌ

12137

**0179

1515

0.01=2.33
0.05=1.64

حم انًشكالث

12150

**0140

5130

12182

**0161

9142

12149

**0165

10147

انجهىد
االرشبديت
تهبيت انحبجبث

االرشادية من قبل و ازرة الز ارعة والمتمثمة بدائرة االرشاد
والتدريب الزراعي إلرشاد وتوعية زراع محصول الحنطة,

ودراسة نتائج البحث الحالي من مديرية زراعة كركوك ,وذلك
لالستفادة منيا في الوقوف عمى المشاكل التي تعترضيم اثناء
تطبيقيم لمتقنيات الجديدة.
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